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المكان ودالالته في شعر حافظ إبراهيم
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Abstract: This research explores the experience of the place and its denotations in the poetry of Hafeth Ibrahim. The
place is made up of social, psychological and environmental circumstances which influence the personality of the creative
poet and is inevitably reflected on his literary creativity. The relationship between poetry and place has a deep-rooted,
multidimensional relationship through which the poet may make the place special. This study deals with three themes:
First of all, the types of places in the poetry of Hafeth Ibrahim, including open place, the closed place, the hostile place,
place and poetic image, and neutral place. Secondly, the various dimensions of the place through the study of political,
psychological and social dimensions. Thirdly, the study analyzes the symbolism and denotations of place, in terms of
religious significance as well as natural, geographical, historical and symbolic denotations.
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مقدمة:

على خمتلـف أنـواع األمكنـة ،سـواء األمكنة

يذهـب هـذا البحـث إىل دراسـة املـكان عنـد

املحليـة أو األمكنـة اإلقليميـة أو الطبيعيـة.

عكسـت الرؤيـة الشـعرية للذات املبدعة ،ويتشـكل

لدراسـته والوقـوف على أبعـاده وأرساره؛
ً
مهما للأدب؛ وذلـك
ألنـه يعـدّ رافـد ًا

3 .3أحسـب ّ
أن هلـذا املوضـوع أمهيـة بالغـة

حافـظ إبراهيـم مـن خلال جتربتـه اإلنسـانية التـي
املـكان مـن منظـور أديب مـن الظـروف االجتامعيـة

الرتباطـه الوثيـق باإلنسـان وجتاربـه.
ً
وانطالقـا مـن أسـباب اختيـار املوضـوعَّ ،
فـإن

والنفسـية والبيئيـة التـي يعيـش فيهـا املبدع ليجسـد
ذلـك يف إبداعـه األديب شـعر ًا كان أم رسد ًا .وحافظ

دراسـة املـكان يف شـعر حافـظ إبراهيـم سـوف

إبراهيـم واحـد مـن أهـم شـعراء العصر احلديث،

تتعامـل مـع عـدة حمـاور أمههـا:

الـذي كثـرت عنـده األسماء واملفـردات الدالة عىل

 .1أنواع املكان يف شعر حافظ إبراهيم.

املـكان بكثـرة يف قصائد ليـس بوصفها فضـاء يرسد

.2أبعاد املكان يف شعره.

فيـه جتاربـه الشـعرية مـع ذاتـه املبدعة ومـع اآلخر،

.3داللة املكان يف نصوصه الشعرية.

بـل لكوهنـا ظواهـر رئيسـة يف البيئـة التـي يعيـش

وبنـاء على ذلـك يمكـن حرص أهـداف البحث

فيهـا ،وبالنظـر إىل أمهيـة املـكان يف بنـاء النـص عند

فيما ييل:

حافـظ إبراهيم اخترت أن أتناول يف بحثـي املكان

.1التعـرف على األماكـن التـي أرخـت أحداثـ ًا

ودالالتـه يف شـعره وذلـك لعـدة أسـباب ،منها:

هامـة يف تلـك الفترة التـي عـاش فيهـا الشـاعر،

1 .1غنـى شـعر حافـظ إبراهيـم بذكـر األماكـن،

فقـد متكنـت مـن حصر مـا يزيـد عـن800

إضافـة إىل أهنـا سـجل تارخيي يعرفنا مـن خالله عىل

على مـكان بعينـه ،كمصر ومكـة وتونـس

تلـك الفرتة.

أهم الشـخصيات السياسـية واألدبية التـي برزت يف

مـكان يف ديوانـه ،منها453موضـع يـدل

 .2رصـد أبعـاد املـكان ودالالتـه يف نصوصـه

والقـدس وعامن...و151موضـع يـدل

الشـعرية.

على الطبيعـة كالبحـار والقفـار واجلـداول

َ
بحـوث شـتى ،حاولت
وقـد سـبق هـذا البحث

واملراعي...والباقـي مفـردات دالة عىل مكان

اإلفـادة منهـا ،مـن بينهـا :دراسـة للدكتـور حبيـب

عام نحـو العرش وإيـوان واجلامعـة ومناجم

والسـجن...وقد بلغـت عنـده 228موضـع.

مؤنسي بعنـوان فلسـفة املـكان يف الشـعر العـريب،

إبراهيـم ،بحيـث تتيـح للدراسـة التعـرف

يف فلسـفة ابـن سـينا ،وداللـة املـكان يف مـدن امللح

ودراسـة حسـن جميد العبيـدي بعنوان نظريـة املكان

2 .2تتنـوع األمكنـة الـواردة يف شـعر حافـظ
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لعبـد الرمحـن منيـف وحممـد شـوابكة ،وإشـكالية

املـكان يف النـص األديب لياسين النصير .وعلى
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تتشـعب إىل روافـد عـدة .
متهيد:

الرغـم مـن عنايتهـم بموضوع املـكان وتشـاكله مع
موضوع دراسـتنا ،إ ّ
ال أنني ارتسـمت منهجـ ًا خمتلف ًا

أمجـع دارسـو األدب على أمهية املـكان يف العمل

االسـتقرائي الوصفـي التحليلي بوصفـه املنهـج

ومجالياتـه .والعالقـة بين اإلنسـان واملـكان عالقـة

عـن كل الدراسـات السـابقة ،فقد اعتمـدت املنهج
األقـرب لتحقيـق أهـداف الدراسـة.

األديب ،وتوقفـوا عنـد دالالتـه الكثيرة وأبعـاده
قديمـة وراسـخة يف الـذات البرشية«واسـتخدام

ويتكـون البحـث مـن مقدمـة ومتهيـد وثالثـة

اإلنسـان للمـكان هـو اسـتخدام يومـي ومسـتمر

اللغـوي واالصطالحـي والفلسـفي للمـكان كما

هـذا االسـتخدام اليومـي للمـكان يكسـبه أمهيـة
خاصـة؛ ألنه يـؤدي دور ًا يسـهم مع عنـارص أخرى

حمـاور وخامتـة ،وقـد تناولـت يف التمهيـد :املعنـى

بينـت أمهيـة املـكان يف األدب ،أمـا املحـوراألول:

فـكان حتـت عنـوان أنـواع األمكنـة يف شـعر حافظ
إبراهيـم ،والتـي اندرجـت حتتـه املسـميات التالية:

املـكان املفتـوح و املـكان املغلـق واملـكان املعـادي
واملـكان والصـورة الشـعرية واملـكان املحايـد ،أمـا

املحـور الثـاين :فقـد تناولـت فيـه :أبعـاد املـكان
والـذي تضمـن :البعـد السـيايس والبعـد النفسي

والبعـد االجتامعـي .يف حين تطرقـت يف املحـور
الثالث:لداللـة املـكان مـن خلال :الداللـة الدينية
والداللـة الطبيعيـة والداللـة اجلغرافيـة والداللـة

التارخييـة .وختمت الدراسـة بنتائـج وتوصيات عن

البحـث ،إضافـة إىل الفهـارس .ويف هنايـة املطـاف
فقـد صادفتنـي صعوبات كثرية ،جتلت يف الشـمولية

النامجـة عـن طبيعـة املوضوع نفسـه ،واتسـاع أبعاده
وداللتـه ،بحيـث يصعـب اإلحاطة بـه يف صفحات
حمـددة .والتعمـق يف دراسـة الفلسـفة املكانيـة التـي

سـواء بقصـد العيـش ،أو التواصـل مـع اآلخريـن،

كالشـخصية والبيئـة االجتامعية والثقافيـة يف تكوين

السـلوك اإلنسـاين»(الرشيف1988،م،ص)49:

ونتيجـة هلـذه األمهيـة التـي حيظـى هبـا املـكان ،كان
البـد مـن توضيح مفهـوم املـكان لغـة واصطالح ًا.
ّ
 - 1املكان لغة :جاء يف معاجم اللغة َّ
أن

املكان «هــــــــــو موضــع لكينونة اليشء
فيه»(الفراهيــــدي1982 ،م،ص)387 :وهو

«مكان اإلنسان وغريه» (األزهــــري1964 ،م،
ص«)294:وهو املوضـــــع احلاوي لليشء»(ابن

منظور1997 ،م ،ص.)414:

واملـكان هـو املوضع ،واجلمـع أمكنـة ،وأماكن؛

وهـو اسـم مشـتق مـن الكـون ،مصـدر كان يكـون
كونـ ًا وكينونـة ،والكـون احلـدث ،تقـول العـرب
ملـن َت ْشـن َُو ُه ال كان وال تكـون ال كان :ال خلـق ،وال

تكـون :ال حتـرك ،أي مات(...ابـن منظـور ،مـادة
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كون).وهـذا يعنـي ّ
أن املـكان اسـم مشـتق للداللـة

فحسـب تصوره فاملـكان موجود وال يمكـن نفيه أو
إنـكاره مـا دمنا نشـغله ،وكذلـك إدراكه عـن طريق
احلركة.وأنشـأ املفهـوم االصطالحـي للمـكان بعد ًا

على موضـع احلدث واخللـق والوجود واالسـتقرار
والصيرورة ،وللمـكان مرادفات تسـتعمل يف اللغة

فلسـفي ًا مـع الفلسـفة اليونانيـة ،إذ أخذ هـذا املفهوم

للداللـة عليـه منها:اخللاء (األزهـري1964 ،م،

معنـى حيمـل خصائـص معينـة متيـزه عن غيره من

ص ،)57:واملحـل (زكريـا1968،م ،ص،)302:

املفاهيـم األخـرى كاحلركـة والزمـان والتناهـي
والالتناهي«ويعنـي باملـكان فلسـفي ًا هـو مـا حيـل

واأليـن (ابـن منظـور1997،م ،ص.)44:وال

يسـتكمل الـدرس اللغـوي إال بالوقـوف على

فيـه الشيء أو مـا حيـوي ذلك الشيء وغيره وحيده

مفهومـه االصطالحـي والفلسـفي بوصفهما

ويفصلـه عـن باقـي األشـياء»(العبيدي1987،م،

مفهومين متالزمين.

ص .)19:فاملـكان أثـار حفيظة الفالسـفة وأغراهم

 - 2املفهـوم االصطالحـي والفلسـفي للمـكان:

بتعريفـه ممـا لـه مـن أمهيـة كبيرة يتوقـف عليهـا

الفالسـفة القدمـاء كسـقراط(470ـــ399ق.م)

للفالسـفة املسـلمني كالكنـدي والفـارايب وإخـوان

وجـود اإلنسـان على هـذه األرض .وبالنسـبة

بدايـة نشير إىل أن موضـوع املـكان قـد أشـغل

الصفـا ،فإهنـم مل خيتلفـوا مـع الفالسـفة اليونـان

وأفالطون(467ـــ347ق.م) .ونجـد أن أول

بوجـود املـكان وعـدم تأثـره بما حيتويه من أجسـام

اسـتعامل اصطالحـي للمـكان يف الفلسـفة قـد
رصح بـه أفالطـون إذ عدّ ه حاوي ًا(بـدوي1979،م،
ّ

متمكنـة فيـه ،فاملـكان عندهـم هو«الفـراغ املتوهـم

ج ،1:ص .)205:حيـث رأى أفالطـون َّ
أن «املكان

احلـــــيز»(صليبا1994 ،م ،ص.)412:

ً
وقابلا لليشء(أبـو ريـان1995،م،
ص.)196:

الـذي يشـغله اجلســـم وينفـذ فيـه أبعـاده ويرادفـه

احلـاوي للموجـودات املتكاثـرة ،وحمـل التغيير

املـكان يف األدب :للمـكان دور كبير يف أي نـوع

واحلركـة يف العـامل املحسـوس ،عـامل الظواهـر

أديب ،حيـث يتولـد عـن طريـق احلكايـة وهـو الذي

احلقيقي»(عبد املعطــــــــي ،1984 ،ص،)124:

أي ّ
أن املـكان حيـوي األشـياء ،وال يسـتقل عنهـا

تتحـرك فيـه الشـخصيات أو يفترض أهنـا تتحـرك
فيـه (السمــــاوي1997 ،م ،ص .)71:وتقديـم

ويقبلهـا ،ويتشـكل ويتجـدد هبا...ويذهب أرسـطو

الصـورة املكانيـة يف العمـل األديب بجامليـة عالقتها
وتشـكيلها مع سـائر األبعاد تشـكي ً
ال فني ًا يعمل عىل

إىل أن املكان«احلـد الالمتحـرك املبـارش احلـاوي،أو
السـطح احلاوي مـن اجلرم املماس للسـطح الظاهر

خلـق متعـة لـدى املتلقي مما يعـود بالتـايل إىل تعميق

للجسـم املحـوي» (مرحبـا1987 ،م ،ص.)171:
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الصلـة بين النـص واملتلقـي (منيـف وشـوابكة،

القفا ِر ُم ِ
أجواز ِ
غامر ًا
و َي ُش ُّق ْ
ـق لدي ـ ِ
وع ــر َّ
الطري ـ ِ
ـاح
ـه
ْ
كالصحص ـ ِ
َّ

إبراهيـم:

بعـــن غـــرِ ِ
ٍ
طـــاح
ذات
َير ُنـــو
ِ
ِ
كـــاء ال َّنهـــ ِر َضـــاعَ ُفرا ُتـــه
أ ْم َســـى
يف البحـــ ِر َب َ
ـــن أجـــاج ا ُمل ْنـــداح

1991م ،ص.)10:

ِ
ِ
الكنانـــة راكـــدٌ
الكنانـــة يف
وابـــن
ُ

املحـور األول :أنـواع األمكنـة يف شـعر حافـظ

املـكان عنرص مؤثـر تنبع أمهيتـه بتامثله مـع العامل

الواقعـي خـارج النـص والذي يتـم من خلال آلية

الوصـف التـي جتسـد معـامل املـكان وإعطائـه سـمة
الواقعية.

ترتكـز هـذه األبيـات على ثلاث دعامـات

مكانيـة ،ومـن طبيعة هـذه األمكنـة يتكشـف لنا عمق

وقـد تعـددت أنـواع األمكنـة عنـد حافـظ

العالقـة التـي تربـط بينهـا مـن جهـة وبين الشـاعر

املغلـق اللـذان يشـكالن ثنائيـة مهمـة ،ويمكـن

جيعلهـا تسـمو لدرجـات االنفتـاح ،فالقفـار والنهـر

إبراهيـم ،فمـن أنواعهـا :املـكان املفتـوح واملـكان
إرجـاع هـذه الثنائيـة؛ االنفتـاح واالنغلاق إىل

باشلار يقول«:فاملنـزل والعـامل اخلارجـي ال يمكن

أن يكونـا فقـط مكانني متجاوريـن ،ولكنهام حيمالن

الواقع(»...باشلار ، 2006،صّ .)55:
إن ثنائيـة
املنغلـق واملفتـوح تؤكـد على عالقـة متداخلـة فيما
بينهـا ،فاملغلق ال يشـكل دائ ًام مسـاحة ترتبط باحلزن

مـن جهـة أخـرى ،وتتنامـى يف الـذات الشـاعرة بما
والبحـر واالنبسـاط الشاسـع الـذي عربت عنـه كلمتا

الصحصـاح واملنـداح حولـت الكلمات مـن صورهتا

عبر عما جييـش يف
اجلامـدة ،إىل فعـل شـعري حركـي ّ
نفـس الشـاعر الذي دعـا يف هذه األبيـات إىل النهوض

وعـدم الرتاخـي يف مواجهـة املحتـل.

ً
واألمل ،كما ّ
دائما حيـز ًا للراحـة
أن املنفتـح ليـس

ومن قوله أيضا ( إبراهيم1989 ،م ،ص:)393:
ـن َأبكيـ َ
ـت ُأبــايل حـ َ
ـك للــورى
ولسـ ُ
ْ

واألمـان ،فهنـاك حركـة ديناميكيـة دائمـة بينهما.

.1املـكان املفتـوح :تتسـم هويـة املـكان املفتـوح

َ
َ
ري
حوتـــك ِجنـــانُ أ ْم
حـــواك ســـع ُ
َ
لعلمهـــم
النابغـــن
أحـــب
فـــإن
َّ
ّ
ْ
َ
وأعشـ ُ
ـر
ـق
روض الفكـ ِر وهــو َنضـ ُ

ويف العالقـات اإلنسـانية االجتامعيـة ومـدى تفاعلها

اجلنـان  /السـعري  /الـروض  ،أدوات شـعرية ليعبر

َّ
الالمتناهـي«ألن األمكنـة املفتوحـة حتـاول
باالتسـاع
عـادة البحـث يف التحـوالت احلاصلـة يف املجتمـع،

مـع املكان»(العبيـدي1987،م ،ص ،)96:نحو قوله:

(إبراهيـم1989 ،م ،ص:)349:

يتخـذ حافـظ إبراهيـم مـن املـكان املفتـوح ـ

مـن خالهلـا عـن حبـه وعشـقه للفيلسـوف الـرويس
تولسـتوي( 1828ـ 1910م ) الـذي رثـاه هبـذه
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القصيـدة ،فهـو ال يبـايل أفـازت بـه اجلنـان أم حضنتـه

ويصـف ذلـك احلصـن األشـب ،والسلاح

 .2املـكان املغلـق :يمثـل املـكان املغلـق احليـز
الـذي حيـوي حـدود ًا مكانيـة ،ويكون أضيـق بكثري

املسـور باجلهـل والتخلـف ،وكأنّـه سـياج شـجر

الـذي رضبـه الغـرب على عقـول األمـة العربيـة

النيران ،فهـو هيـوى ويقـدر أدبـه وفكـره .

مشـتبك بعضه ببعـض يف قولـه ( إبراهيـم،1989،

ص:)400 :
كـــن لبنـــي ِمـــر وقـــد ُد ِهـــوا
أ ْمل َي ْ
ـل املعقــلِ ِ
ـرب مثـ َ
األشـ ِ
مــن ساسـ ِـة الغـ ِ
ـب

مـن احليـز املفتوح»فقـد تكـون األماكـن الضيقـة
ألنـا صعبـة الولـوج ،وقـد تكـون
مرفوضـة؛ َّ
ألنـا متثل امللجـأ واحلامية التي يـأوي إليها
مطلوبـة؛ َّ
اإلنسـان بعيـد ًا عـن صخـب احلياة»(قاسـم ،سـيزا
أمحـد وآخـرون1988،م ،صّ .)63:
إن احلديـث

.3املـكان األليـف :هـو كل مـكان عشـنا فيـه

وشـعرنا فيـه باحلاميـة ،بحيـث يشـكل مرتعـا
خصبـ ًا للحنين والذكريـات ،نجـد فيـه األلفـة

عـن األماكـن املغلقـة هـو احلديـث عـن أماكـن
حمـددة بمسـاحات معينـة كالقصور أو السـجون أو

والطمأنينـة ،واألماكـن األليفـة موجـودة يف ديـوان

السـور...

الشـاعر ،ولكنهـا ال متثـل األنـا الشـعرية أو الـذات
ً
دائما عـن اآلخـر ،كما
املبدعـة ،بـل هـي تتحـدث

من ذلك قوله (إبراهيم1989،م ،ص:)368:
بنـــاءه
ـــت ســـور ًا قـــد أجـــا َد
وهدّ ْم َ
ّ
َ

ِ
األوتـــاد واألهنـــا ِر
ِف ْرعـــونُ ذو
ومشـــايخ
ووصلـــت بـــن شـــكاتِنا
َ
ٍ

يف قولـه متحدثـ ًا عـن خـروج مظاهـرة نسـائية ضد
االحتلال اإلنجليـزي قاصـدة دار سـعد زغلـول

ِ
أعـــز ٍة أخيـــا ِر
الربملـــان
يف
َّ

(إبراهيـم1989،م،ص:)337:
َ ْي ِ
تج ْجــــ
خـــرج الغـــواين
َ
ج َع ُه َّنـــه
ور ْح ُ
ـــب َ ْ
َ
ـــت ًأر ُق ُ
ـــــن ُ
مـــن
ـــن ختـــذنْ
فـــإذا ِب َّ
ْ
ِ
ِ
شـــعار ُه َّنه
الثيـــاب
ســـود
َ

جتلى املـكان املغلـق يف هذيـن البيتين بكلمتـي

( سـور /الربملـان) حيـث وظفهما خلدمـة غرضـه
الشـعري ،الـذي أوضـح للمتلقـي فيـهّ ،
أن سـور
ً
متأصلا مـن أيـام الفراعنـة
اجلهـل الـذي كان

وأخـــذنَ

اسـتطاع مصطفـى كامل باشـا بنـور فكـره أن هيدمه
ليعتـق أهـل مرص من حصـاره اجلاهلي الذي فرض

على عقوهلـم فأغلقهـا ،كما أنـه انبرى يف الربملـان
اإلنجليـزي مدافعـ ًا عـن املرصيين أمـام مـا ادعـاه

جيتـــزنَ

َّ
الطريــــــــ

ٍ
َ
ده َّنـــ ْه
ـــــق ودار
ســـعد َق ْص ُ

وظـف الشـاعر املـكان (دار سـعد) ـ وهو مكان
أليـف ـ يقصـده السياسـيون واملفكـرون ،وأيضـ ًا
املتظاهـرون؛ لكونـه رمـز ًا سياسـي ًا يضـم بين

اللـورد كرومـر حلكومتـه ضـد مصر.
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51-27

حجارته أنفاسـ ًا تضـج بالعنفـوان والعزيمة واحلب

4ـ املـكان املعادي:املـكان املعـادي هـو املـكان

ُعنـي هبـا الديـوان ،ذكـره ( البيـت احلـرام ) يف قوله

حتـى ّ
أن الكثير مـن الناس ينفـرون من ذكر اسـمه
كالقبر ً
مثلا ،ومنه املـكان الذي يرغم اإلنسـان عىل

واإلخلاص للوطـن .ومـن األماكـن األليفـة التي
(إبراهيـم1989،م ،ص:)9:

احلـــج أنـــت لـــه
أميــــــــــر
يـــا
ِّ
َ

ِ
مؤمتـــن
خيــــــــــر
خـــر واق
ُ
ُ

َ
احلـــرام لـــ ُه
البيـــت
هـــزك
ُ
ُ
ِ
ِ
للوطـــــــن
املشـــتاق
ِهــــــــز َة
ُ
أرض احلجـــا ِز بكـــم
فرحـــت
ْ
باهلاطـــلِ ا َهلتِ
ِ
ِ
ـــــــن
فرحهـــــــا

الـذي ال يرغـب فيـه اإلنسـان ،وخيـاف وحشـته،

العيش فيه ،وتشـعر الشـخصية باالضطهاد والعناء،

وعـدم االنتماء كاملنفـى والسـجن ،واألماكـن التي

توحـي بأهنـا مكامـن املـوت والغربـة .ومـن أمثلـة
املـكان املعـادي يف ديـوان شـاعرنا ،القرب،الـذي ال
يرغـب فيـه اإلنسـان خوفـ ًا مـن وحشـته وأهوالـه،

هلـــم
وس ْت ُبـــرى القـــدو ِم
َ
ْ
َ
ِ
عـــدن
بـــك مـــن مـــر إىل

ومنه قول الشـاعر (إبراهيـم1989،م ،ص:)382:
ـال أم ـ ٍ
ـف آم ـ ُ
ـر ه ــذا الضي ـ ُ
ـة
أي ــا ق ـ ُ
َ
َ
ـــر وهَ ِّل ْ
َ
ضيفـــك جاثيـــا
والـــق
ـــل
فك ِّ

اهتـز قلبـه فرحـ ًا وطرب ًا للبيـت احلرام ،ذلـك البيت

ـأس مــن جــوى احلــز ِن شــافيا
لــكانَ التـ ِّ
ٍ
ولكـــن فقدنـــا َّ
يشء بفقـــده
كل
ْ

هينـئ الشـاعر يف هـذه األبيـات عبـد احلليـم
عاصـم باشـا الذي ُأسـندت إليه إمـارة احلج ،حيث
الـذي هتـوي إليه أفئـدة النـاس ،فيتدافعـون لزيارته

مـن كل حـدب وصوب.

وكما هتـوى األفئـدة والقلـوب زيـارة بيـت اهلل

احلـرام ،كذلـك اسـتطاع األمير حممـد عبـد املنعـم

يف عصره وواليتـه َّ
أن يقـرب بين بيـت املقـدس
واملسـجد احلـرامّ ،إنما املكانـان اللـذان يعشـقهام

املسـلمون ويألفوهنام لقدسـيتهام وروحانيتهام .يقول

(إبراهيـم1989 ،م ،ص:)18:
ِ
َ
قربـــ ًا
بـــن
ـــر َب
املســـجدين َت ُّ
و َق َّ

ِ
ـــر ُب
امللـــك األعـــى
إىل
َ
فنعـــم ا ُمل َق َّ

ـر ل ــو أ َّن ــا فقدن ــا ُه وح ــده
أي ــا ق ـ ُ

الدهـــر ثانيـــا
وهيهـــات أن يـــأيت بـــه
ُ

ينـادي حافـظ إبراهيم القرب الـذي ضم مصطفى
كامـل ،ويطلـب منـه أن يسـتقبله جاثي ًا على ركبتيه،
يف صـورة فنيـة بديعيـة ،تعبر عـن مـدى احترام

وتعظيـم ذلـك الفقيد.

وقـال يف رثـاء قاسـم أمين (إبراهيـم1989،م،

ص:)388:

َ
األجـــداث حاليـــ ًة
مـــايل أرى

وأرى ربـــوعَ النيـــلِ يف عطـــلٍ

فقـد ازدانـت القبـور بقاسـم أمني ،بينما جتردت

عـن الزينـة ربـوع النيـل التـي باتـت باهتـة مكفهرة
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فيه»(عصفـور1992،م ،ص .)363:وقـد ظهـرت

على فقده.

وينتقـد الشـاعر الظلـم واالضطهـاد الـذي
ً
داعما تلـك الـدور بلفظ
شـيدت لـه دور ومعاقـل،

الصـورة الشـعرية بكثـرة يف ديوان الشـاعر ،وقامت
على املشـاهبة واالسـتعارة سير ًا على هنج الشـعراء

الـذي يريـد إيصاله للمتلقـي من خالل قسـوة تلك

الشـعرية عنـده أهنـا منتزعـة مـن الواقـع والعصر

القدمـاء يف صورهـم ،ومـا يلفـت النظـر للصـورة

الصخـور التي أحسـن يف اختيارهـا لتوضيح املعنى

الـذي نعشـيه وعاشـه .ومـن صـوره الشـعرية قوله

الـدور ،التـي ال تقل قسـوة عنها تلك القلـوب التي

(إبراهيـم1989 ،م ،ص:)36:
وغرســـتام َ
أرض احلجـــا ِز أســـن ًة

شـيدهتا ،يف قولـه (إبراهيـم1989،م ،ص:)395:
مـــت ِّ
تشـــيدت
دور
إذا ُه ِد
ْ
ْ
للظلـــم ٌ

ِ
َ
ِ
دور
أكتـــاف
فـــوق
لـــ ُه
الكواكـــب ُ
أفـ َ
ـاض كالنــا يف النصيحــة جاهــد ًا

ِ
النـــران
وأســـ ْلتُام بحـــر ًا مـــن
وأقمتـــا فيهـــا املَ
َ
عاقـــل منعـــ ًة

السـجن والنفـي عن نصرة مصر والدفـاع عنها يف

ً
مهما يف الصـورة ،حيـث
أدى املـكان هنـا دور ًا

خليـــج ُع ِ
مـــن ِ
َ
ـــان
نجـــد إىل
أرض
ِ

صخـــور
والقلـــوب
ومـــات كالنـــا
َ
ُ
ُ
ويتحـدث عن عزيمة سـعد زغلول الـذي مل يثنه

اندجمـت يف البيـت األول الصـورة احلركيـة مـع

قوله(إبراهيم1989،م ،ص:)433:
َ
ـــجن وال َّن ْفـــــ
ْمل ُين َْهنِـــ ْه
الس ُ
عزمـــك ِّ

الصـورة البرصيـة (غـرس أرض احلجـاز بالرمـاح

بمـــر ِّ
الضابـــا
ــــــي وســـاجلتها
َ
ُ

وسـيالن البحر بالنيران) ،فالصـورة األوىل أكملت

5ـ املـكان والصـورة الشـعرية :تعـدّ الصـورة

وأسـلتام) اإلحسـاس احلركـي يف النـص ،وكثفـت
املعنـى الشـعري ملفرداهتـا تكثيفـ ًا بتشـبيه يشء

الصـورة الثانيـة ،حيـث عمقـت كلمتا(غرسـتام

الفنيـة يف الشـعر العـريب مـن أهـم املقومـات

بشيء آخـر يف صـورة جديـدة ومـن قولـه أيضـ ًا

األساسـية التي تبرز مواطـن اإلبداع عند الشـاعر،

ّ
عصفـور«:أن أمهيـة الصورة الشـعرية
ويـرى جابـر
تكمـن يف الطريقـة التـي تفرض هبـا علينـا نوع ًا من

(إبراهيـم1989،م،ص:)182:
ٌ
غـــر
وبحـــر ُي
عاصـــف َيرمتـــي
ُ
ٌ

أنـــا بـــاهلل منهـــا مســـتج ُري
وكأنَّ األمـــواج ،وهـــي تـــواىل
ٍ
ٍ
نقـــات ،أشـــجانُ
تثـــور
نفـــس
ُم
ٌ

االنتبـاه للمعنـى الـذي تعرضـه ،ويف الطريقـة التي

جتعلنـا نتفاعـل مـع ذلـك املعنـى ونتأثـر بـه ،إهنـا
ال تشـغل االنتبـاه بذاهتـا ،إال َّأنـا تريـد أن تلفـت

مـــن الشـــ
أزعـــج
البحـــر جانبيهـــا َ
َ
ُ

انتباهنـا إىل املعنى الذي تفرضـه ،وتفاجئنا بطريقتها
34
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ـــ ـ ِّ
ـور
ـب يعل ــو وجن ـ ٌ
ـد فجن ـ ٌ
ـب يغ ـ ُ
وه ــو آن ــا ينح ـ ُّ
كالس ــيـ
ـط م ــن ُع ُل ــو ِّ
ـــور
حيوطهـــا منـــه ُس ُ
ــــــلِ وآنـــا ُ
صـورة املكان ـ البحر ـ يف األبيات السـابقة بينت

العالقـة بني الصـورة احلركيـة الذهنية ملشـهد البحر
اهلائـج املتالطـم األمـواج والتـي نقلهـا للمتلقـي

وعاشـها مـع الشـاعر بدقـة متناهيـة والصـورة

النفسـية التـي عاشـها الشـاعر ،وهـو خيـوض غامر
فشـبه أمـواج البحر
تلـك الرحلـة املرعبـة املخيفـة،
ّ

يمـزج الشـاعر يف تشـخيصه للمـكان (احلجاز)

بين املـكان واملمـدوح ،بني قـدوم املمـدوح ونزول
املطـر ،فتتحـد ذات الشـاعر مـع املـكان واملمـدوح

يف آن واحـد ،وتشـخص األفعـال احلركيـة ( هـزك

ـــ فرحـت ـــ رست) املـكان بصـورة مليئـة باحلياة
ً
ممثلا باملمدوح
واالستبشـار املتبـادل بين اإلنسـان
والشـاعر واملـكان الشاسـع املمتـد مـن مصر إىل

عد ن .

ومن قوله أيض ًا (إبراهيم1989،م ،ص:)208:
ّ
اســـتقلت
فلـــا
دورهـــم
أكلـــت
ُ
ْ
ْ

باإلنسـان احلانـق مـن شـدة غيظـه ،كما شـبه زبـده

صغارهـــم والكبـــارا
تغـــادر
مل
ُ
ْ
يلبســـونَ ّ
الظـــا َم حتـــى إذا مـــا
َ
بـــح يلبســـون النهـــارا
الص ُ
أقبـــل ُّ

عنـد علـوه سـطح البحـر بفـوران القـدور ،حتـى
جعل السـفينة مـرة تنحدر من علو شـاهق كالسـيل

وتـارة حييـط هبـا املـوج كأ َّنـه سـور عظيـم يعيـق

تقيهـــم الـــر َد واحلــــ
ُح َّلـــة ال
ُ
ـــــــر وال عنهـــم تـــرد ُ
الغبـــار
َّ
اسـتخدم الشـاعر االسـتعارة مشـك ً
ال منهـا عدة

حركتهـا.

وتنسـجم الصـور احلركية مع صمود السـفينة

يف وجـه البحـر اهلائـج ،فتتعـاون املحسوسـات مـع
املـدركات لتعرب عن توحد الشـاعر باملـكان وإظهار
خوفـه منـه ومتني النجـاة منه.

51-27

صـور تآلفت مـع بعضها لتقدم مشـهد ًا مؤثـر ًا مليت
غمـر ،وهـي مدينـة مـن أعمال الدقلهيـة ،وبقيـت

ومـن الصور الشـعرية عنـده التي اسـتخدم فيها

النـار تـأكل كل ما تأيت عليـه يف هذه املدينـة ،وهلك
بسـبب هـذا احلريـق كثيرون ،ودمـرت كثير ًا مـن

ِ
للوطـــن

ميـت غمر صـورة مؤثـرة وحمزنـة ،صاغها الشـاعر

االسـتعارة قوله (إبراهيـم1989 ،م ،ص:)9:
َ
احلـــرام لـــه
البيـــت
هـــزك
ُ
ُ
ِ
املشـــتاق
هـــز َة
َّ
ُ
أرض احلجـــا ِز بكـــم
رحـــت
َف
ْ

فرحهـــا باهلاطـــلِ

ِ
اهلتـــن

ورست بـــرى القـــدو ِم هلـــم
ْ
َ
ِ
ٍ
عـــدن
مـــر إىل
بـــك مـــن

البيـوت واملحـال .فصـورة احلريـق الـذي ُدهـي به

يف قالـب اسـتعاري معبر ،حيـث ّ
إن النـار أكلـت
البيـوت والـدور ،ومل تترك صغير ًا وال كبير ًا إال
ونالـت منـه ،ومـن نجـا منهم خـرج عاريـ ًا يلتحف
الظلام الـذي ال يقيـه البرد وال احلـر.
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فالصـورة الشـعرية عنـد الشـاعر تعتمـد على

ـن فيه ــا تق ـ ُ
ت ــرى الرباك ـ َ
ـذف ال ـ َّـررا
ُ
أمـــم
أدوار عـــى
ـــرق
اليـــوم ُي
ٍ
ٌ

 .6املـكان احليادي:هـو املـكان الـذي يظهـر من
دون أن يكـون مقصـود ًا لذاتـه أو يكـون ذا قيمـة

يف األبيـات السـابقة يتحـدث عن ملـك إنجلرتا
إدوارد السـابع وهينئـه بتتوجيـه ملـك ًا إلنكلترا،

اإلحيـاء باملعنى وهتتـم بالوجدان واملشـاعر ملـا تثريه

بـــاآلذي قـــد زخـــرا
البحـــر
كأهنـــا
َّ
ُ

يف نفـس املتلقـي مـن األحاسـيس النفسـية.

وبإنجازاتـه العظيمـة وبجيشـه الـذي ال يقهر الذي

تعبرييـة ،إنّـه أشـبه باحلشـو مـن دون أن يكـون
حشـو ًا بالرضورة ،وذلـك مثل مفـردة األرض نحو

ملأ البر والبحـر ،فجـاءت مفـردات البر والبحر
مؤديـة دور ًا ثانويـ ًا مهمتها تقترص عىل دور إسـنادي

قوله(إبراهيـم1989 ،م ،ص:)215:
ِ
َيـــك أغـــى
أي َنبت
أرض
كوملـــب ّ
َ

فحسـب ،فلـم تقـدم تلـك املفـردات أي جديـد

قيمـــ ًة يف املـــا وأبقـــى متاعـــا

للنـص الشـعري مـن الناحيـة التعبرييـة.

وظف مفـردة «أرض» كرمز لإلشـارة إىل أمريكا

املحـور الثـاين :أبعـاد املـكان يف شـعر حافـظ

التـي رمـز هلا بـأرض كوملـب ،وهي رمـز للحضارة

إبراهيـم:

والتقـدم والرقـي ،فجـاءت كلمـة «أرض» ال حتمل
معنـى انفعاليـ ًا أو تعبرييـ ًا ،بـل جمـرد أداة مسـاعدة

ال يمكـن اعتبـار املـكان جمـرد حيـز جغـرايف أو

فضـاء هنـديس مغلـق ملامرسـات حياتيـة فقـط ،بـل

للتعـرف عىل املقصـود بـأرض كوملب.

هـو حيمل معطيات املـكان الفاعـل احلقيقي لتمظهر

ومـن الكلمات احلياديـة التـي وردت يف الديوان
وهي كثيرة جد ًا  -وكلهـا تتمحور حـول الطبيعة-

األحـداث ،فاملـكان بيئـة خفيـة تتموضـع فيهـا

ص:)20:

بعـد ذلـك هويـة نفسـية واجتامعية.

مـدركات املبدع احلسـية واملعنوية ،ليصبـح للمكان

كلمتـا البر والبحـر يف قولـه (إبراهيـم1989 ،م،
ـر َ
ـاج والقمــرا
ملحـ ُ
ـت مــن مـ َ
ذاك التـ َ
ـت ِّ
ـن شــعرا
فقلـ ُ
للشــع ِر هــذا يـ ُ
ـوم مـ ْ
ٍ
عـــز جانبـــه
لـــك
التعجبـــن ِ ُل
ّ
َّ

وعالقـة الشـاعر باملـكان ذات أبعـاد متعـددة

تسـتحرض مـن خلال ثالثـة أمـور :البعد السـيايس
والبعـد االجتامعـي والبعـد النفسي.

تنظـــر لـــ ُه أثـــرا
لـــوال التعـــاون ْمل
ْ
ٌ
صافنـــة داســـت ســـنابكها
بالـــر
ِّ

1ـ البعـد السـيايس للمـكان :يتجلى البعـد

السـيايس يف احليـز االنتامئـي ،حيـث ّ
إن «الشـاعر

ِ
عافـــت املـــدرا
مناجـــم التـــرِ ملَّـــا
َ
ُ
غضبـــت
أســـاطيل إذا
ويف البحـــا ِر
ْ

مـن خلال إضفـاء البعـد االنتامئـي للمـكان
يعكـس بلـورة اجلاذبيـة التـي حتـدد اهلويـة
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اإلنسانية»(السـعيد1998،م  ،ص،)289:وقـد برز

البعـد السـيايس يف أشـعار حافـظ إبراهيـم بشـكل
ملمـوس ،إذ جسـد األحـداث الوطنيـة والقوميـة

وعبر عـن هـذه
التـي مـرت هبـا املنطقـة العربيـة
ّ

51-27

عانـت منـه مرص .ومـن قولـه يف االنقلاب العثامين
(إبراهيـم1989 ،م ،ص:)307:
ِ
َ
ـــب
ســـنت
يـــا أســـر ًا يف
هيلـــن َر ِّح ْ

ِ
بأســـر يف ســـا ُل َ
ٍ
جديـــد
نيك

العديـد مـن القضايـا القوميـة واسـتنهاض اهلمـم.

قـ ْ
ـت الــــ
ـل لــه كيــف كنــت؟ كيــف امتلكـ َ
ِ
ـــ َ
بالتمجيد؟
ـردت
ـأرض؟ كيــف انفـ َ

حافـظ إبراهيـم ،والتي ارتبطت باملـكان :االنقالب

ِ
الص َ
عيـــد
الص
وص
َ
َ
عيـــد بعـــد ّ
بغـــت َّ

األحـداث بصـدق ،كام أوضـح الشـاعر يف قصائده

َ
َ
فعرشـــا
العـــروش عرشـــا
فثللـــت
َ

أرخها شـعر
ومن أبرز املضامني السياسـية التي ّ

العثماين ،واحلـرب اليابانيـة الروسـية وحادثـة

دنشـواي .ودنشـواي قريـة تعـد مـن األماكـن التي

كان للحادثـة التـي وقعـت فيهـا دور يف تاريخ مرص

عبر الشـاعر بصـورة املـكان (الصعيـد بعـد

الصعيـد) عـن امتـداد فتوحـات السـلطان عبـد

احلميـد ،الـذي ُنفـي إىل مدنيـة سـالونيك ،وكانـت

احلديـث ،وذكرهـا حافـظ يف عـدد مـن قصائـده،
مـن ذلـك قولـه ذاكـر ًا قضيـة دنشـواي التـي ثارت

السـلطان بعـد خلعـه ،وكانـت لـه مآثـر خيلدهـا

شـباب دنشـواي بقتله ،وعلقوا عىل املشـانق بسـببه
ً
ظلما وعدوان ًا(إبراهيـم1989،م ،ص:)109:

بدمائهـم أرض األعـادي.

بسـببها مصر ،وهـو( :قتيـل الشـمس) الـذي اهتم

قتيـــل الشـــمس أورثنـــا حيـــاة

وأيقـــظ هاجـــع القـــوم الرقـــود

فليـــت كرومـــر قـــد دام فينـــا

يطـــوق بالسالســـل كل جيـــد
ويتحـــف مـــر ًا آنـــا بعـــد آ ٍن
بمجلـــود

ومقتـــول

لننـــزع هـــذه األكفـــان عنـــا

شـــهيد

مـن أملاك الدولـة العثامنيـة ،حيـث اعتقـل فيهـا
التاريـخ بمعاركـه التـي خاضهـا ضـد أعدائـه حتى
ثـل عـروش أعدائـه عرشـ ًا تلـو اآلخـر ،وصبـغ
أرخ يف قصائده احلـرب اليابانية الروسـية يف
كما ّ

قوله (إبراهيـم1989 ،م ،ص:)285:
ُ
ِ
حمـــر
للحـــرب أم
أســـاح ُة
ِ
الكوثـــر؟
املـــوت أم
ومـــورد
ُ
ُ
ُ
بصلباهنـــم
البيـــض
قـــد أقســـم
ْ
ال هيجـــرونَ
املـــوت أو ُينـــروا
َ

بأوثاهنـــم
الصفـــر
وأقســـم
ُ
ْ
َ
ال يغمـــدونَ
الســـيف أو َيظفـــروا

ونبعـــث بـــكل جبـــار عنيـــد

ُ
األرض بأوتادهـــا
فـــادت

وهـي قصيـدة حتمـل يف شـعر حافـظ دالالت

َ
واألصفـــر
حـــن التقـــى األبيـــض
ُ

احلريـة واخللاص مـن جـور الظلـم العظيـم الذي
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ـوس القــو ِم فــوق ُّ
الظبــا
سـ ْ
ـالت نفـ ُ

صـورة املـكان الغـارق بدمـاء أهلـه ،فـإذا باألرض

واألهنـــر
البطحـــاء
فســـالت
ُ
ُ
وأصبحـــت مكـــدنُ ياقوتـــ ًة
ْ

تنتشي مـن كثرة الدمـاء التـي رشبتها ،حيـث أعمل

الطليـان القتـل والتنكيـل والدمار بالشـعب الليبي،
فلـم يرتكـوا بيتـ ًا إ ّ
ال أحرقـوه ،ومل يدعـوا شـيخ ًا أو
ً
طفلا إال قتلـوه وأعدمـوه.
مل يقتصر البعـد السـيايس عنـد حافـظ إبراهيـم
على املضمون القومـي ،بل كان للمضمـون الوطني
نصيـب مـن شـعره ،فها هـو يرتنم بمصر وبأجمادها
وبنيلهـا يف قولـه ( إبراهيـم1989،م ،ص:)339:

واجلوهـــر
يغـــار منهـــا الـــدُّ ُّر
ُ
ُ
جسـد الشـاعر املـكان وهـو سـاحة احلـرب
الدمويـة بين الـروس واليابـان ،حيـث أقسـم كال
الطرفين على أن يسـحق اآلخـر ،فكانـت مدينـة
(مكـدن) مـكان احلـدث واملوقعـة الفاصلـة بينهام.
ونجـد أيضـ ًا ّ
أن مـن االجتاهـات القوميـة التـي
عبر عنهـا حافـظ إبراهيم حـرب طرابلـس يف قوله
ّ
(إبراهيـم1989 ،م ،ص:)323:

َ
ُ
اخللـــق ينظـــرونَ مجيعـــ ًا
وقـــف

ـد املج ـ ِ
كي ــف أبن ــي قواع ـ َ
ـد وح ــدي
ِ
ســـالف الدهــــ
وبنـــاة األهـــرام يف

طمـ ٌـع ألقــى عــن الغـ ِ
ـرب اللثامــا فاســتفقْ
ُ
واحـــذر أنْ تنامـــا
رشق
يـــا
ْ
ُ
انتشـــت
األرض بنـــا حـــن
مـــادت
ْ
ً
حـــاال وحرامـــا
مـــن د ِم القتـــى

ــــ ـ ِر كفــوين الــكال َم عنـ َ
ـد التحــدي
ِ
ِ
مفـــرق َّ
الـــر
العـــاء يف
تـــاج
أنـــا ُ
ودراتـــه فرائـــدُ عقـــدي
ِق
َّ
فـــرات
تـــر وهنـــري
فـــرايب
ٌ
ٌ
ِ
ٌ
كالفرنـــد
مصقولـــة
وســـائي

عجـــزَ ُّ
الطليـــانُ عـــن أبطالنـــا
فأع َّلـــوا مـــن ذرارينـــا ُ
احلســـاما
َ
قتلوهـــم ،مثلـــوا
كبلوهـــم ،
ْ
ْ
ِ
بـــذوات اخلـــد ِر ،طاحـــوا باليتامـــى

يتحـدث الشـاعر على لسـان مصر ،عـن املكان

األم الـذي ولـد وترعـرع فيه ،وعشـق االنتماء إليه،
مسـلط ًا الضوء على مكانة مصر العريقـة وأهرامها

َ
األشـــياخ وا َّلز ْمنـــى ومل
ذبحـــوا
ً
طفـــا ومل ُيبقـــوا ُغالمـــا
يرمحـــوا
لـــو درت رومـــ ُة مـــا قـــد ناهبـــا

التـي حتـدت هبـا الدهـر ،فكانـت تاجـ ًا للعليـاء،

تتباهـى بمجدهـا ومكانتهـا يف الرشق ،فـكل مكان

أبـــت إال انقســـاما
طرابلـــس
يف
ْ
َ
نجـد ّ
أن القوميـة العربيـة هـي شـغل الشـاعر
الـذي يؤرقـه ،ويزيـد من أمله والسـيام حينما حتدث
عـن حـرب طرابلـس ،التـي شـنها الطليـان على
ليبيـا؛ لنهـب خرياهتـا ،حيـث رسـم لنـا الشـاعر

فيـه جيعلهـا درة يف عقـد الشرق ،فرتاهبـا ذهـب

خالـص ،ونيلهـا عـذب فـرات وسماؤها كالسـيف

القاطـع ،فما أروع ذلك املـكان ـ مرصـ ومـا أهباه!.
عبر الشـاعر يف شـعره القومـي والوطني
لقـد ّ
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ورائحنـــا
الفقـــر غادينـــا
أيشـــتكي
ُ
َ

عـن تعلقـه بالوطـن األم ،وتفاعـل مـع األحـداث
التـي شـهدها عصره ،مؤرخـ ًا إياهـا حتـى تبقـى

أرض مــن الذهـ ِ
ونحــن نمــي عــى ٍ
ـب

2ـ البعـد النفسي للمـكانّ :
إن للمـكان أبعـاد ًا
تؤثـر يف الـذات البرشية سـلب ًا وإجياب ًا ،وفقـ ًا ملا يثريه

نفسـية الشـاعر يف هـذه األبيـات يائسـة؛ حيـث

ـرت
ـفنج قــد ظفـ ْ
والقــو ُم يف مـ َ
ـر كاإلسـ ِ
ِ
ملحتلـــب
باملـــاء مل يرتكـــوا َضعـــ ًا

عبرة وعظـة لألجيـال القادمـة.

مـن مشـاعر وأحاسـيس ،فهـو املـرآة العاكسـة هلذه
املشـاعر ،إذ يقترن هـذا املـكان يف البيئـة الذهنيـة
للكائـن بحزمـة مـن الـدالالت اإلجيابيـة والسـلبية
(الدهلـوين 2008،م ،ص .)15:وقد ترتبط مشـاعر
اإلنسـان ووجدانيتـه مـع بعـض األماكـن بعالقات
إجيابيـة ،فيكون الشـكل الفني خمالفـ ًا لتلك األماكن
التـي يكـون جمرد ذكرهـا له مـؤرش ًا مؤملـ ًا يف حياته،
فالشـاعر يملـك رؤيـة خاصـة للمكان الـذي كتب
عنه .
وإذا كان منبـع الشـعر هـو الوجدان ،فـإن أقوى
البواعـث وأحقهـا الداعيـة إىل قـول الشـعر هـو
الوجـدان والنفـس.
وحافـظ إبراهيـم مـن أحـد الشـعراء الذيـن
وظفـوا املـكان يف نتاجاتـه األدبيـة ،وأضفـى عليـه
الـدالالت النفسـية املختلفـة ،وتنوعـت صـورة
املـكان تبعـ ًا ملشـاعره وأحوالـه النفسـية.
و يتمظهـر البعـد النفسي جليـ ًا يف إظهار نفسـه

يسـتدعي املـكان وهـو مصر ليبثـه تأسـفه على مـا
حـدث لشـعب مصر الـذي يشـتكي الفقـر رغـم
غنـى مصر بثرواهتـا؛ التـي سـيطر عليهـا املحتـل.
ويؤكـد ذلـك يف بيته األخري الذي رسـم فيـه صورة

حيـة للمحتـل الغاصـب الـذي شـبهه باإلسـفنج
الـذي يمتـص كل اخليرات واملقـدرات وال يترك
البـن البلـد شـيئ ًا يذكر.
ومـن الـدالالت النفسـية يف شـعره إظهـار حبـه

وتقديـره ألمير الشـعراء أمحـد شـوقي (إبراهيـم،

1989م ،ص:)75:

ِ
زمانـــه
عبقـــري
ور َد الكنانـــ َة
ُّ
ِ
بيانـــه
ســـحر
مـــر
َف َتن ََّظـــري يـــا
ُ
َ

فهنئــوا ُملـ َ
ـك ال ُّنهــى
وأتــى احلســان َ
ِ
ِ
ِ
حســـانه
وعـــود
دولتـــه
بقيـــا ِم
ِ
ُ
بســـمعه
والنيـــل قـــد ألقـــى إليـــه

ِ
َ
جريانـــه
أمســـك فيـــه عـــن
واملـــاء
ُ
ُ
واخلامئـــل ُخ ّشـــعٌ
صـــغ
هـــر ُم
َّ
ٍ
والز ُ

احلزينـة (إبراهيـم1989 ،م ،ص:)360:
َ
النيـــل ال َ ْتلـــو مـــوارده
متـــى أرى

ِ
رتقـــب
هللِ ُم

مســـتمع عـــى أفنانـــه
والطـــر
ٌ
ُ
ٍ
ســـيةٍ
شـــوق ألند ُل
طـــر يف
وال ُق
ُ
َّ

الرطـ ِ
ـب
جـ ْ
ـادت جفــوين هلــا باللؤلــؤ َّ

يتغنـى حافـظ إبراهيـم بأمحـد شـوقي الـذي

مرت ٍ
ـــب
لغـــر َ
ـر يف ٍ
حال إذا ذكرت
فقــد ْ
غدت مـ ُ

ِ
أشـــجانه
ـــوقي ٍة تشـــفيه مـــن
َش
َّ
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عـدّ ه رمـز ًا مـن رمـوز الشـعر العـريب ،ووظـف

ُ
ِ
بحلـــوان
أحـــول عـــن املشـــتى
وال

وهو(الكنانـة والنيـل والطبيعـة بامئهـا وأزهارهـا

للشـام وأهلهـا ،مـن خلال ذكـره املـكان يف بلاد

يسـتدعي حافـظ إبراهيـم مشـاعره املليئة باحلب

لتلـك املشـاعر اجلياشـة جتـاه أمير الشـعراء املـكان

الشـام والـذي يضـم الشـام ولبنـان ،حيـث لـكل

وطيورهـا وقطرهـا) أماكـن شـاركت الشـاعر

مـكان منهما ذكرياتـه وأحاسيسـه اخلاصـة بـه،

أحاسيسـه جتـاه شـوقي.

وممـا جتدر اإلشـارة إليه ّ
أن البعـد النفيس يأخذنا

فالشـاعر يتملكـه إحسـاس حـب املـكان الشـامي

ألنـم بنظر الشـاعر أهـل الكرم.
بسـكانه الطيبين؛ َّ
ّأمـا لبنـان فقـد قضى فيـه أمجـل أيامـه سـائح ًا فيـه

إىل ظاهـرة التكرار يف النصوص الشـعرية ،والتكرار

حيمـل دالالت نفسـية تتعلـق بالشـاعر ونفسـيته

مسـتمتع ًا بطبيعتـه .حيـث كـرر كلمـة لبنـان يف هذه

ومـا خياجلهـا مـن عشـق وحنين إىل املـكان ،كما ّ
أن

القصيـدة سـبع مـرات ،وكـرر لفظـة الشـام سـت

الشـاعر يلجـأ إىل تكـرار ألفـاظ بعينهـا ،قـد تكـون

مـرات للداللـة النفسـية العميقـة على حبـه هلذيـن

أسماء أو أماكـن لداللـة نفسـية شـعورية ،فيكـون

البلديـن.

التكـرار بؤرة تلك الداللة النفسـية الشـعورية أو قد

لقـد كان املـكان بالنسـبة حلافـظ إبراهيـم

يكون مركـز ثقلها (صلاح 1997،م ،ص،)105:

حصيلـة التجارب احلياتيـة ،فرمز املـكان إىل أحواله

وهـذا ما نجـده قي قصيدتـه حتيـة الشـام (إبراهيم،

النفسـية املختلفـة ،والتـي منهـا معانـاة مصر ،ومن

1989م ،ص:)100:
كـــور َ
ِ
لبنـــان
َح َّيـــا َب
احليـــا أربـــاعَ
ُ
ـن م ــن ّ
بالش ــا ِم حي ــاين
ـع ا ُليم ـ ُ
وطال ـ َ
َ
أهـــل َّ
طوقتـــم ُعنقـــي
الشـــآ ِم لقـــد
ُ

جهـة أخرى رسـم لنا صـورة املـكان بداللة نفسـية

تشـهد لـه باأللفـة والسرور.

ٍ
ِ
طـــوق تبيـــاين
بمنـــة خرجـــت عـــن

3ـ البعـد االجتامعـي للمكان:عالقـة الشـاعر

موطـــن يف ربـــوع النيـــلِ أعظمـــه
يل
ٌ

باملـكان ليسـت جمـرد عالقـة عابـرة تربطـه بجامعـة

موطـــن ثـــاين
ويل ُهنـــا يف محاكـــم
ٌ
ً
حلـــا
رأيـــت عـــى أهرامهـــا
إين
ُ

معينـة مـن النـاس ،وإنّما هـي عالقـة جدليـة تتحد

فيهـا األنـا مـع املوجـود املـادي والروحـي لتتحول

مـــن َ
َ
ِ
ِ
لبنـــان
فـــوق
ـــال أراهـــا
اجل
ختـــرت مـــن لبنـــان منزلـــ ًة
أ َّنـــى
َ

هـذه العالقـة إىل كل واحـد ال انفصـال بينهما.

ويتمثـل البعـد االجتامعـي عند حافـظ إبراهيم

ٍ
يف ِّ
ٌ
ِ
وعينـــان
روض
منزلـــة
كل
ٍ
أق ــي املصي ـ َ
رشف
ـف بلبن ــانَ ع ــى

بتصويـر معانـاة النـاس ،إضافـة إىل تصويـر مـا
حيـدث يف مرص مـن مواجهـة االحتالل ،وال ينسـى
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دوره االجتامعـي وتفاعلـه مـع اآلخـر مـن خلال

النيـل ـ النيـل) ليبني الوضـع االجتامعـي الذي ّ
حل

خلال املـكان العالقـات االجتامعية التـي تربط بني

وجيسـد الشـاعر صـورة املـكان يف املظاهـرة

التهنئـات وذكـر املناسـبات االجتامعيـة .فيصور من
الشـخصيات.

لقـد وظـف الشـاعر املـكان توظيفـ ًا واعيـ ًا يف

نصوصـه الشـعرية حمملـة بطابـع اجتامعـي ،نحـو
تصويره غالء األسـعار يف مصر (إبراهيم1989،م،
ص:)256:

هبـذه األمكنـة مـن اجلـوع واملـوت.

النسـائية التـي خرجـت فيهـا سـيدات مرصيـات

يقصـدن دار سـعد زغلـول (إبراهيـم1989 ،م،

ص:)337 :
َخــــــرج الغــــــواين حيتججــــ
مجع ُه َّنـــ ْه
ـــــــن
ُ
َ
قـــب َ
ورحـــت َأ ْر ُ

َ
ُّأيـــا املصلحـــونَ
ضـــاق بنـــا العيـــ
ُش ومل ُتســـنوا عليـــه القيامـــا
عـــزت الســـلع ُة الذليلـــ ُة حتـــى

هبــــــن ختــــــذنَ
مـــن
فـــــإذا
َّ
ْ
ِ
ِ
شـــعار ُه َّن ْه
الثيـــــاب
ــــــود
ُس
َ
وأخـــــــذنَ جيتـــــــزنَ َّ
َ
الطريــــــ

َ
عـــاف املقامـــا
العـــار أن َ َت
وتـــرى
َ

املدافــــــــــــع والبنـــــــــا
وإذا
ُ
ـــــــوارم واألســــــــ َّن ْة
والص
ُ
ِد ُق َّ

ٍ
َ
ســـعد قصدُ ُه ّنـــ ْه
ــــــــــق ودار

ـح احل ـ ِ
ـذاء َخطب ــا جس ــاما
بـ َ
ـات مس ـ ُ
تؤثـــر املـــوت يف ربـــا النيـــل جوعـــ ًا
ُ

والــــــــور ُد والرحيــــــــــانُ يف
َ
ســـــــاحه ّن ْه
ذاك النهـــــــــا ِر
ُ

وبن ــو م ــر يف مح ــى الني ــل رصع ــى

يرقبـــونَ
القضـــاء عامـــ ًا فعامـــا
َ
ُ
النيـــل كيـــف ُنمـــي ِعطاشـــا
أهيـــا

ِ
اجليشـــــــان ســــــا
فتطاحـــــــن
َ
ٍ
تشـــيب هلـــا األج َّنـــ ْة
عــــــات
ُ

ٍ
يـــت فيهـــا األنامـــا
يف
بـــاد َر ِّو َ
ُّأيـــا املصلحـــونَ رفقـــ ًا بقـــو ٍم
َق َّي َ
شـــيخهم والغالمـــا
ـــد العجـــزُ
ْ
ِ
الغـــاء ُنفوســـا
وأغيثـــوا مـــن

ِ
الغـــاء احلاممـــا
متنـــت مـــع
قـــد
ْ

خياطـب الشـاعر يف هـذه األبيـات املصلحين
ويناشـدهم بـأن جيـدوا ح ً
ال ملشـكلة غالء األسـعار

يف مصر ،لدرجـة َّ
أن النـاس يتضـورون جوعـ ًا
ويتمنـون املـوت .فيسـتدعي الشـاعر املـكان (ربـا

اهنزمـــــــن مشـــــــــــتتا
ثـــم
َ
ِ
ت َّ
الشـــملِ نحـــــو قصوره ّنـــ ْه
تتضمـن األبيـات السـابقة صـورة اجتامعية تبني

فيها مظاهـرة قامت هبا السـيدات يف الثورة الوطنية،
موظفـ ًا املكانين (دار سـعد ــــ وقصورهـن) ،وما

بين إقدام النسـوة
حـدث يف تلـك املظاهـرة حيـث ّ
ٍ
حتـد كبير للمحتـل الغاصـب،
ومـا حيملـن مـن
وصـورة الواقـع الكيل وعزيمة النسـاء التـي ال تقهر
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َ
احلـــرام لـــه
هـــــــزك البيــــــت
ُ
ِ
املشــــتاق للوطـــن
هــــــــــز َة
فرحــــــت أرض احلجـــا ِز بكـــم
ْ

وانتامئهـن ووطنيتهـن التـي ال يراهـن عليها.
ومـن املناسـبات االجتامعيـة التـي خ ّلـد ذكرهـا

يف شـعره يـوم االسـتقالل (إبراهيـم1989 ،م،

ِ
فرحهــــــــا باهلاطــــــلِ
اهلتـــن

ص:)344 :

ـت يــا يــو َم اخلـ ِ
ـاص وال َو َنـتْ
ُبوركـ َ

ورست بـــرى القـــــدو ِم هلـــم
َ
ِ
عـــدن
بـــك مـــــــن مـــر إىل

ٍ
ورواح
بغـــدوة
ـــعود
الس
ُ
ِ
عنـــك ُّ
وكـــن ُبـــرى لنـــا
كـــن ُيمنـــ ًا
ْ
بـــاهلل ْ
ِّ
ٍ
رساح
وفـــك
مغـــرب
يف ر ِّد
ِ

يذكر الشـاعر هنـا أمكنة عديـدة ( البيت احلرام،
احلجـاز ،مصر ،عـدن) موظف ًا إياهـا يف مشـاركتها

َ
حولـــك مثـــل
ـــام
َ
أقبلـــت واأل َّي ُ

فرحـة عبـد احلليم عاصم باشـا إمارة احلـج يف ذلك

امليـــاحِ
صفـــن
ُ
ختطـــر خطـــرة ّ
ولكنـــت يـــو َم الالبرنـــت بعينـــه
َ
ٍ
ٍ
وســـاح
وجاللـــة
عـــزة
يف
ِ

الوقت.

املحـور الثالـث :داللـة املـكان ورمزيته يف شـعر

حافـظ إبراهيم:

يتحدث يف األبيات السـابقة عن يوم االسـتقالل

ّ
إن املـكان يف اإلبـداع الشـعري ليـس صـورة
فوتوغرافيـة أو شـك ً
ال هندسـي ًا ،إنّما هـو تعبير أو

الـذي انتظرتـه مصر مـن سـنني طويلـة ،فهـو عند

الشـاعر كيـوم نصر العـرب بصفين تلـك الواقعـة

ٌ
دال حيمـل يف ذاتـه مدلـو ً
ال يعرب عن الرؤيـة الفكرية

الشـهرية ،التـي خلـدت العـرب وانتصاراهتـم على

للمبـدع ،وقـد ختـرج اللفظـة املكانيـة املسـتعملة يف

أعدائهـم ،حيـث أعـاد التاريخ نفسـه يف رسـم ذلك
ً
أيضـا بقرص أمنحتب
النصر عىل املحتل ،وهو أشـبه

امللفـوظ املتخيل من املسـتوى امللموس إىل املسـتوى

املجـرد ،ومـن اإلطـار املحسـوس إىل اإلطـار

الثـاين الذي اشـتهر يف قديـم الزمان بعظمتـه ،وكان
مقـر ًا للحكومة ،وكانـت أيامه مليئة باخلير والربكة

املعنـوي.

وحضـور املـكان يف الشـعر أعمق مـن أن يوجد

على مرص.

يف لفظة أو غريها؛ َّ
ألن األسـاس يف التجربة الشعرية

ومـن املناسـبات االجتامعيـة يف شـعره هتنئـة

منـه انطلقت وإليـه تـؤول دالالت الرتاكيب املكونة

عبـد احلليـم عاصـم باشـا بإسـناد إمـارة احلـج إليه

هلا ،فاملـكان اجلميل حيمل تسـامي النفس اإلنسـانية

(إبراهيـم1989 ،م ،ص:)9:

احلـــــج أنـــت لـــه
يـــا أميــــــر
ِّ

عنـد الشـاعر مثلام حيمل رثـاء املكان داللـة االعتبار

ِ
مؤمتـــن
خـــــــر
خـــــــر واق
ُ
ُ

إىل جانـب معـاين الوفـاء وغيره مـن املثـل العليـا
42
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51-27

وسـنحاول أن نسـتنبط دالالت بعـض األمكنـة

اخلديـوي عبـاس وعظمـة شـأنه ،حيـث دعـا لـه
فأمـن ُّ
كل مـن وداي مكـة واحلطيـم
البيـت احلـرام
َّ

 .1الداللـة الدينيـة :والتـي تتجلى عنـده بذكـر

وقـد ورد عنـده ذكـر جبـل الطـور املقـدس يف

املوجـودة يف شـعر الشـاعر ورمزيتهـا ،ومـن ذلك :
بعـض األماكـن املقدسـة يف شـعره نحـو مكـة
املكرمـة ،القـدس ،اجلبـل ،البيـت احلـرام...ويف
وصف املـكان املقـدس يقـول (إبراهيـم1989 ،م،

ص:)64 :

ِ
جاهليتـــه
قـــد نوهـــوا باســـمه يف

ِ
وزاده ســـ ِّيدُ
الكونـــن تنوهيـــا
فتـــح مكـــ َة كانـــت داره حرمـــ ًا
يف
ِ
ـــن ُ
ِ
البيـــت غاشـــيها
اهلل بعـــد
قـــد أ َّم َ

وزمـزم على ذلـك الدعاء.

قولـه (إبراهيـم1989 ،م ،ص:)26:
َ
ِ
َ
رعايتـــه
ربـــك ُملـــك ًا يف
والك
ومـــدَّ ُه َ
ِ
ٍ
وعمـــران
صـــب
لـــك يف ِخ
مـــن ُكردفـــانَ إىل مـــر إىل جبـــلٍ
ِ
ِ
عمـــران
بـــن
عليـــه ك َّلمـــ ُه موســـى ُ

يسـتعني حافـظ إبراهيـم بالرمـز املقـدس جبل،
وهـو جبـل الطـور الـذي ك ّلـم اهلل نبيه موسـى عليه
السلام ،للداللـة عىل تـويل اخلديوي عبـاس الثاين،

ترتكـز الداللـة املكانيـة يف هذيـن البيتين على
فتـح مكـة والكعبـة ،التـي مل يـرد ذكرهـا رصحيـ ًا

يف صعيـد سـيناء بمرص.

وظفهما للداللـة على املكانـة العظيمة التـي اختص

الدينيـة ليوظفهـا يف مدحيـه وثنائـه عىل السلاطني،

بـل جـاءت يف سـياق قولـه ( :بعـد البيـت) ،حيـث
هبـا الرسـول صلى اهلل عليـه وسـلم أبا سـفيان ،يوم
فتـح مكـة من جعـل بيته آمنـ ًا ملن دخلـه واعتصم به
مـن املرشكني.

ويف سـياق مدحيـه للخديـوي عبـاس يقـول
ذاكر ًا بعـض األماكن املقدسـة (إبراهيـم1989 ،م،

احلكـم مـن إقليم السـودان كردفـان إىل جبل الطور
ويسـتمر حافـظ إبراهيـم باسـتخدام الرمـوز

نحـو هتنئة السـلطان عبـد احلميد بيوم جلوسـه عىل
العـرش (إبراهيـم1989 ،م ،ص:)18 :
ـت جــال العيـ ِ
ـب
ملحـ ُ
ـد( )1والقـ ُ
ـوم ُه َّيـ ُ

َ
كتـــب
كيـــف ُت
العـــا
َ
فع َّلمنـــي آي ُ
ُ
ِ
ِ
اجلـــال وتاجـــ ُه
عـــرش
جتـــى عـــى
ُ
ترحـــب
وأعـــواد الرسيـــ ِر
هيـــش
ُ
ُ

ص:)237:

ودعـــا َ
نـــت
البيـــت
لـــك
ُ
احلـــرام فأ َّم ْ
ُ
بطحـــاء مكـــ َة َ
وزمـــزم
طيـــم
واحل
ُ
ُ
ُ

ترعرعـــت
فقـــام بأمـــ ِر اهلل حتـــى
ْ
بـ ِ
ـدب
ـه دوح ـ ُة اإلســا ِم والـ ِّـر ُك جمـ ُ

ِ
املســـجدين تقربـــا
وقـــرب بـــن
َ

اسـتدعى حافظ إبراهيـم املكان املقـدس (البيت

احلـرام ومكـة واحلطيـم) يف أبياتـه للتنويـه بمكانـة

 1ـ فهو يوم تولى الحكم ،وليس للمسلمين سوى عيدين.
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ِ
قـــرب
فنعـــم ا ُمل
امللـــك األعـــى
إىل
ُ
َ

ومن قوله ( إبراهيم1989 ،م ،ص:)98:
ٍ
َ
حتيـــة
ألـــف
إليكـــن ُيـــدي النيـــل
ّ

يمتـدح يف هـذه األبيـات السـلطان عبـد احلميد

عط ٍ
ٍ
ُم َّ
عطـــرات
ـــرة يف أســـط ٍر
ِ
كنتـــن ُقـــدو ًة
الســـوداء
ويف الســـنة
َ

الـذي اسـتطاع أن حيارب الشرك ويوحد اإلسلام
قرب بني املسـجدين؛
حتـت لوائه ،إضافـة منه إىل أنه ّ

َ
ِ
باملهجـــات
املـــوت
ســـال
لنـــا حـــن
ُ

بيـت املقـدس واملسـجد احلـرام ،وحـاول محايتهما
وصوهنما تقرب ًا منـه إىل اهلل.

يتوجـه الشـاعر يف هذيـن البيتين بالشـكر

واالمتنان لسـيدات مصر اللوايت شـاركن يف الثورة
الوطنيـة التـي احتدمـت سـنة 1919م ،موظفـ ًا

2ـ داللـة الطبيعة:حيـاة الطبيعـة هـي احليـاة

لذلـك الشـكر ،املـكان (النيـل) ،والتـي رمـز هلـا

التـي ينشـدها الشـاعر ،وهي رمـز السـتمرار احلياة
الطبيعية ،حيث شـكلت رمز ًا إجيابيـ ًا أدى إىل وظيفة

بالسـنة السـوداء داللـة منـه عىل مـا حـدث فيها من

قتـل وتنكيل ،حيث كان لسـيدات مصر من اجلهاد

ارتقائيـة بالشـعر محلـت دالالت متعـددة .ومنهـا

فيهـا نصيـب وافـر.

قولـه (إبراهيـم1989 ،م ،ص:)84:

ومن قوله أيضا (إبراهيم1989،م ،ص:)140:
َّ
عـــي عنـــانَ اخلطـــب
ملكتـــم

َ
يصيـــد بأرضنـــا
النـــر
يطمـــع أنْ
ُ
ُ
ُ
َ
زغلـــول
كيـــف يصيـــده
ســـنريه

الرتـــب
ســـاء
زتـــم بقـــدري
وج
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
عطـــف األمـــر
ولكـــن َســـا يب
ْ
ُ
األدب
وفضـــل
ورأي الوزيـــر
ُ
ْ

ِ
واحـــذر ورده
ال
تقـــرب التاميـــزَ
ْ
ُ
َ
معســـول
لـــك أنـــه
مهـــا بـــدا

يسـتخدم حافظ إبراهيم يف هذيـن البيتني رمزين

ـم  -ل ــوال الوزي ــر -
وم ــا كن ــت ُأحل ـ ُ

طبيعيين لغـرض واحـد ،حيـث يريـد (بالنسر)

اللقـــب
هبـــذا اهلنـــاء وهـــذا
ْ
وأمـــي اختيـــا ًال إىل عابديـــن

اإلنجليـز ،واسـتعمله هنـا إلثـارة العجـب مـن أن
يصيـد الزغلـول (فـرخ احلمام) والنسر داللـة عىل

كثـــب
ُيطالعنـــي بدرهـــا عـــن
ْ
يوظف الشـاعر البـدر وهو مكون مـن مكونات
ّ
ليـدل بـه على اخلديـوي عبـاس
الطبيعـة اجلميلـة،

وعي مصر وساسـاهتا بمكر اإلنجليـز وخمططاهتم،
ورمـز (بالتاميـز) وهـو هنـر بإنجلترا أيضـ ًا ،حيث
اسـتخدمه للداللـة على خـداع اإلنكليـز لسـعد

من على الشـاعر بلقب البكويـة ،وهو
الثـاين الـذي ّ

زغلـول ،وأخـذ احلـذر واحليطة منهـم .فهـذا النهر
رغـم جاذبيتـه واسـتقطابه للشـعوب إ ّ
ال َّ
أن مـن

لقـب كان يتمنـاه حافـظ إبراهيم منذ زمـن ،فحظي
بـه أخري ًا.

يقترب منـه ويغـوص يف أعامقـه قـد يغرقـه.
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ومن قوله ( إبراهيم1989 ،م ،ص:)175:
ِ
تعلـــان
نبئـــاين إنْ ُكنتـــا

م ــا ده ــى الك ــونَ ُّأي ــا الفرق ـ ِ
ـدان؟؟

غضـــب اهلل أم متـــردت األر
َ
ُ
ِ
اإلنســـان؟
فأنحـــت عـــى بنـــي
ض
ْ
ال رعـــى ُ
القمـــم ُّ
الشــــ
ســـاكن
اهلل
َ
ِ

َ
ِ
القعيـــان
ســـاكن
والحـــاط
ــــــم
َ
ِّ

يسـتدعي حافظ إبراهيم يف هذا النص الشـعري

كل ألـوان الطبيعـة وأطيافهـا بأسمائها ورموزهـا
مسـينا
للداللـة عىل عظـم اخلطب الـذي وقع ملدينة
ِّ
الـذي ِ
دمـر َّ
كل يشء فيهـا .فقد هنشـت حلـوم أهلها
ُ
ً
الطير واحليتان يف البحر و مل يوفـروا طفال وال امرأة
إال ونالـوا منهـم نصيب ًا.

51-27

واهـــ ًا عليـــه وأهلـــه و ُبناتِـــه

ِ
ســـكانه
النجـــم مـــن
أيـــام كان
ُ

يسـتحرض الشـاعر حضارة العـرب يف األندلس
مـن خلال رمـز تارخيـي جغـرايف عريـق أ ّ
ال وهـو
قصر احلمـراء ذلـك البناء الـذي ال يـزال عىل طول

عهـده يف غرناطـة أمجل مـا ُيرى يف البالد اإلسـبانية،
وكان قلعـة تضـم بين جدراهنـا القصر السـلطاين،
ويف هـذا القصر كان يعيـش سلاطني بنـي األمحر.
ومـازال رمـز ًا للحضـارة البائـدة التي يتمنـى حافظ

إبراهيم استرجاعها.

ومن قوله (إبراهيم1989،م ،ص:)81:

قـــر
ألنـــت
أقـــر الزعفـــران
َ
ٌ
ُ
ٌ
خليـــق أن يتيـــ َه عـــى النجـــو ِم
َ
ِ
فخـــر
لألجيـــال
عهديـــك
كال
ٌ

3ـ الداللـة اجلغرافية:تتجلى الداللـة اجلغرافيـة

ِ
وللقديـــم
للحديـــث
وزهـــو
ِ
يشير يف النـص الشـعري إىل قصر الزعفـران

يمكـن للقـارئ أن يسير هبـا إىل أهدافه األكثـر بعد ًا
واألكثـر عمق ًا.

وسـمي بذلـك االسـمَّ ،
ألن األرض
باشـا1870م،
ِّ

للمـكان بذكـر املناطـق واألماكـن بأسمائها املطابقة
لألسماء على خارطـة الواقـع ،وأحيانـ ًا مدلـوالت

ومن قوله( إبراهيم1989 ،م ،ص:)76:
ً
مرتنـــا
ُيصغـــي ألمحـــد إنْ شـــدا

ِ
ِ
َ
ألذانـــه
أمحـــد
أمـــة
إصغـــاء
َ
احلمـــراء كيـــف رأيتهـــا
واذكـــر لنـــا
َ
ِ
بنيانـــه
والقـــر مـــاذا كان مـــن
َ

بالعباسـية وهـو مـن القصـور التـي بناها إسماعيل
التـي ُبنـي فيهـا كانـت مزورعـة بنبـات الزعفران،

وقـد بنـى هـذا القصر على غـرار قصر فرسـاي
الشـهري املتواجـد بفرنسـا.

ومـن قولـه كذلـك (إبراهيـم1989 ،م،

ص : )1 0 3 :

وتيمم ــوا َ
أرض كومل ـ ٍ
ـب ف ــا ش ــعرت
منه ــم ب ـ ِ
ـب ال ــدا ِر ح ـ ِ
ـوطء غري ـ ِ
ـران

مـــاذا َّ
ـــم مـــن ذرا ُه ومـــا الـــذي
حتط َ
رصوف الدّ هــ ِر م ــن أركان ـ ِ
ُ
ـه
ـت
أبق ـ ْ

اسـتدعى الشـاعر رمـز ًا جغرافيـ ًا آخـر ،وهـو
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األوس ك ّف ــا ك ــي َ
تناول ــا
م ــدَّ ْت هل ــا
ُ

أرض كوملـب ويقصـد هبـا أمريـكا ،التـي يقصدهـا
ٍ
ٍ
ودان لطلـب العلم ،والتي مل ختـذل أحد ًا
قـاص
كل

اخلـــزرج األيـــدي ُتبارهيـــا
فمـــدَّ ت
ُ
وظـــن ُّ
ٍ
فريـــق أنّ صاحبهـــم
كل
َّ

مـن قاصدهيـا ،داللـة منـه على رقيهـا وعلـو كعبها

أوىل هبـــا وأتـــى ّ
ـــحناء آتيهـــا
الش
َ
ـد ِ
ـت هل ــم فارت ـ َ
طام ُعه ــم
حت ــى انربي ـ َ

وشـأهنا ،فهـي منـارة العلـم ونبراس احلضـارة.
ومن قوله ( إبراهيم1989 ،م ،ص:)97:
مألن ــا طب ـ َ
ِ
األرض وج ــد ًا ولوعــ ًة
ـاق

عنهـــا َّ
وأخـــى أبـــو بكـــ ٍر أواخيهـــا
يسـتدعي لنـا حافـظ إبراهيـم حدثـ ًا تارخييـ ًا
مهما ،وهـو يـوم السـقيفة ،مشير ًا فيـه إىل اختالف

ٍ
ٍ
ِ
وبـــوزع
والربـــاب
ودعـــد
هبنـــد
ِ
ـات ِّ
الش ــعر من ــا مواقفــ ًا
وم َّل ــت بن ـ ُ
بســـقط ِّ
ِ
اللـــوى والرقمتـــن ولعلـــع

املسـلمني يف يـوم السـقيفة بعد موت النبـي صىل اهلل

مـرت يف الشـعر اجلاهيل ( سـقط اللـوى والرقمتني

يف اختيـار خليفـة هلـم ،وإىل فضل «عمـر» ريض اهلل

عليـه وسـلم ،ومـا كاد يلحقهم مـن انقسـام الكلمة

يسـتحرض الشـاعر أماكـن جغرافيـة قديمـة

عنـه يومهـا بلـم شـملهم وإرساعـه إىل مبايعـة أيب

ولعلع)...للداللـة على رضورة النهـوض بالشـعر

بكـر باخلالفة.

مـن جديـد ،والتـأيس بالشـعراء القدمـاء الذيـن

ومن قوله أيض ًا (إبراهيم1989 ،م ،ص:)96:
ِ
باجلزيـــرة غايـــ ًة
وأدرك ســـامي

ملكـوا ناصيـة الشـعر.

ُ
ِ
ـــع
لـــول
إليهـــا ُم
القـــول مل َتتَط َّل ِ
أبـــى ُ
اهلل إ ّال أن يـــر َّد َك ســـامل ًا

.4الداللـة التارخيية:ترتبـط الداللـة التارخييـة

بذاكـرة املـكان ،الـذي يتأثـر باألحـداث ويتخفـى

ـع
وم ــن يرعــ ُه يس ــلم ويغن ــم ويرج ـ ِ
يتحـدث يف هذيـن البيتين عـن حـدث تارخيي،
مشير ًا فيـه إىل رمـز مـن رموز الشـعر العـريب ،وهو

فيهـا ،فلا نعثـر عليـه يف النـص إال مـن حتولـه إىل
فكـرة متتـزج باحلـدث التارخيـي عندمـا يسـقط عىل
الواقـع املعـارص لتشـكل املـادة التارخييـة مركـز ًا

حممـود سـامي البـارودي ،الـذي ُنفـي إىل جزيـرة

النطلاق األحـداث الواقعـة .فتثير مـن خالهلـا

سـيالن عقـب الثـورة العرابيـة ،ومـا قالـه يف أثنـاء

األبعـاد احلضاريـة واإلنسـانية.

النفـي من الشـعر.

ومـن الـدالالت التارخييـة املوجـودة يف شـعر

ومن قوله (إبراهيم1989،م ،ص:)344:
ـت يــا يــو َم اخلـ ِ
ـت
ُبوركـ َ
ـاص وال َو َنـ ْ
ٍ
َ
واح
ـــعود
الس
ُ
ور ِ
بغـــدوة َ
عنـــك ُّ

حافـظ إبراهيم قولـه (إبراهيـم ،1989 ،ص:)62:
ِ
صاحبـــه
يـــوم
ـــقيفة
فللس
َ
أنـــت ُ
ٌ
َّ
ـيدت أواس ــيها
في ــه اخلالفــ ُة ق ــد ش ـ ْ
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ـوت
ـب وانطـ ْ
وتكشـ ْ
ـفت تلــك الغياهـ ُ
ـموس احلـ ِّ
ـق وهــي ضواحــي
وبـ ْ
ـدت ُشـ ُ

ـــري يـــا كنانـــ ُة واهدئـــي
فاليـــو َم َق ِّ
ِ
بمبـــاح
يكـــن
الكنانـــة مل
حـــر ُم
ِ
ْ
َ
يسـتدعي الشـاعر عبر أبياتـه يومـ ًا تارخييـ ًا يف

هلـا بالشـمس ،ورمـز أيضـ ًا مللكهـا احلـايل إدوارد

السـابع بالبدر.

ومن قولــــــــــه كذلك (إبراهيم1989 ،م،

ص:)103:

َت َي َّمم ــوا َ
أرض ُكومل ـ ٍ
ـب ف ــا ش ــعرت
منه ــم ب ـ ٍ
ـب ال ــدا ِر ح ـ ِ
ـوطء غري ـ ِ
ـران

حيـاة مصر ،وهـو يـوم االسـتقالل والتحـرر مـن

املحتـل الغاصـب ،وهبـذا اليـوم العظيم اسـتطاعت
مصر أن تقـر عينهـا ،وهتـدأ.

.5الداللـة الرمزية:مـا يلفـت االنتبـاه يف ديـوان

يشير يف هـذا البيـت إىل أمريـكا التـي يرمـز هلـا

بـأرض كوملـب الـذي اكتشـف أمريـكا ،فنسـبت

أمريـكا لـه .

وقوله ( إبراهيم1989 ،م ،ص:)253:
َ
ِ
ً
مهـــا
اجلديـــدة
رجـــال الدنيـــا
أي
ْ

حافـظ إبراهيـم هـو أنـه مل يـأت بمسـميات رصحية

ِ
باملعجـــزات الرجـــاال
شـــأوتم
قـــد
ْ

لبعـض الـدول ،بـل اجتـه إىل طريقـة الرمـز للدولة،

إذ اسـتخدم أدوات مـن الطبيعـة (احليـوان ـــ
األلـوان) فجعل األسـد شـعار ًا للدولـة اإلنكليزية،

كما جعـل النسر شـعار ًا للدولـة األملانيـة ،واهلالل
شـعار ًا للدولـة العثامنيـة ،ورمـز بالشـمس للملكـة

ويقصـد بالدنيا اجلديدة أمريـكا ،حيث احلضارة

والرقـي ،والتقدم يف العلم.

وقوله (إبراهيم1989 ،م ،ص:)283:

ودعـــاين موطنـــي أن أغتـــدي
ع َّلنـــي أقـــي لـــه مـــا وجبـــا

فيكتوريـا ،ورمـز بسـيدة البحـار إلنجلترا ،ورمـز

نذبـــح الـــدُّ َّب ونفـــري جلـــده
ُ

للـروس باألبيـض وبالتنين لليابـان ،كما رمـز

أيظـــن الـــدُّ ُّب أال ُيغلبـــا
ُّ
الـدب رمز تعـرف به روسـيا كام تعـرف إنجلرتا

ألمريـكا بأرض كوملـب وغريها الكثري مـن الرموز،

مـن ذلـك قوله(إبراهيـم1989 ،م ،ص:)19:
يـــا دولـــ ًة فـــوق أعـــا ٍم هلـــا أســـدُ

ختشـــى بـــوادره الدنيـــا إذا زأرا
ـت عليـ ِ
باألمـ ِ
ـمس ضاحي ـ ًة
ـس كانـ ْ
ـك الشـ ُ
ـوق ِ
والي ــو َم ف ـ َ
ذراك الب ــدر ق ــد س ــفرا
يتحـدث يف هذين البيتين عن إنجلترا التي رمز

51-27

باألسـد ،ويشير هبذا البيـت إىل احلرب التي نشـبت

بين اليابـان وروسـيا يف ليلة التاسـع من فرباير سـنة

1904م وانتهـت بالصلـح يف يـوم اخلامـس مـن
سبتمرب سـنة 1905م.

ومن قوله (إبراهيم1989 ،م ،ص:)285:

ُ
بصلباهنـــم
البيـــض
أقســـم
قـــد
َ
ْ

هلـا باألسـد ،وملكتهـا السـابقة فيكتوريـا التي رمز
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وأقســـم

ال هيجـــرونَ
املـــوت أو ينـــروا
َ

ودالالت عديـدة .حيـث مل تـأت املفـردات الدالـة

بأوثاهنـــم
الصفـــر
ُ
ْ
َ
ال يغمـــدونَ
الســـيف أو يظفـــروا

على املـكان يف شـعر حافـظ لسـمة رسديـة ،بل هي
ظواهـر رئيسـة يف البيئـة التـي يعيـش فيهـا .خلصنا
منهـا إىل النتائـج التاليـة:

قصـد بالبيـض الـروس ،والصفـر اليابان نسـبة

للـون بشرة كل قـوم منهم.

النتائج والتوصيات:

وقوله (إبراهيم1989 ،م ،ص:)268:

إن كان هـــذا الـــدُّ ُّب ال ينثنـــي
َ
ُ
يقهـــــــر
التنــــــــن ال
وذلـــك
ُ

1 .1غنـى شـعر حافـظ إبراهيـم بذكـر األماكن،
فقـد زاد عـدد األماكـن عـن  800مـكان

ُ
والبيـــض ال تـــرىض بخذالهنـــا

يف ديوانـه ،وهـو رقـم يسـتدعي الدراسـة

والصفـــر بعـــد اليـــو ِم ال ُتكـــر
ُ
ـوس الق ــو ِم ف ـ َ
ـوق ُّ
الظب ــا
س ــالت نف ـ ُ

والتمحيـص يف املـكان عنـده.

2 .2تنوعت األماكن يف شـعره ،ممـا أتاح الفرصة

واألهنـــر
البطحـــاء
فســـالت
ُ
ُ
وأصبحـــت مكـــدنُ ياقوتـــ ًة
ْ

للتعـرف على خمتلف أنـواع األمكنة ،سـواء
األمكنـة املحليـة ،أو األمكنـة اإلقليميـة ،أو

واجلوهـــر
يغـــار منهـــا الـــدُّ ُّر
ُ
ُ
وأتى الشـاعر بكلمة التنني مشير ًا هبـا إىل اليابان
وبكلمـة الـدب مشير ًا إىل روسـيا ،والتـي جـرت

األمكنـة الطبيعية.

3 .3تعـدّ األماكـن التـي ذكرهـا سـج ً
ال تارخييـ ًا
هامـ ًا ،حيـث ّعرفنـا مـن خالهلـا على أهـم

بينهما حربـ ًا دمويـة يف مدينـة مكـدن وهـي مدينـة

الشـخصيات السياسـية واألدبية التي برزت

يف تلـك الفترة.

مشـهورة يف منشـوريا ،وكانـت هبا املوقعـة الفاصلة

4 .4وظـف املكان املفتوح يف شـعره يف العالقات

التـي بـدأت باليوم السـادس من مارس واسـتمرت

اإلنسـانية والتحـوالت االجتامعيـة ،ودعـا

مخسـة أيـام ،وبلـغ جمموع مـا خسره الفريقـان فيها

فيـه إىل النهـوض وعـدم الرتاخـي يف وجـه

عرشيـن و مئـة ألـف مقاتـل بين قتيـل وجريح.

املحتـل .واسـتخدم املـكان املغلـق كوسـيلة

خامتة:

حلـث أبنـاء وطنـه على التخلـص مـن قيـد
اجلهـل ،والتخلـف الـذي فرضـه املحتـل.

ذهـب البحـث إىل دراسـة املـكان ودالالتـه يف

5 .5يمثـل املـكان األليـف واملعـادي عنـد

شـعر حافـظ إبراهيـم؛ وذلـك بسـبب كثـرة ورود
األمكنـة يف نصوصـه الشـعرية ،والتي محلـت أبعاد ًا

الشـاعر(اآلخر) ،وال يمثـل الـذات املبدعة.
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وقد اسـتخدم املكان األليف كرمز سـيايس،

شـعره توظيفـ ًا واعيـ ًا ،مـن خلال نقطتين

يف املـكان املعـادي على ثالثـة أماكـن فقط،

النـاس مـن فقـر وجـوع وانتهـاك للحقوق.

أساسـيتني ،أوهلما :نقـل جتربـة ومعانـاة

أو رمـز دينـي كثـر يف شـعره  ،يف حين ركـز

وثانيهما :تفاعلـه مـع اآلخر من خلال ذكر

وهـي :القبر والسـجن واملنفـى ،ووظفهـا
توظيفـ ًا جيـد ًا ،لينقـل مـن خلال املـكان

املناسـبات االجتامعيـة التـي قـام هبـا.

1010كثـرة املـكان احليـادي يف شـعره ،حيـث

معانـاة الرمـز الوطنـي ومـدى تضحيتـه

ال قيمـة لـه على املسـتوى التعبيري أو
االنفعـايل ،بـل كان حشـو ًا غير مضر.

لنصرة وطنـه.

6 .6كثـرة الصـورة الشـعرية (البيانيـة) التـي

1111مل يبرز اإلحسـاس بالداللـة الدينيـة كام كنا

جسـدت املـكان ،والتـي قامـت على

نشـهدها عنـد الكثير مـن الشـعراء ،وإ َّنما

املشـاهبة واالسـتعارة ،وقـد وظـف التشـبيه

هنـا وظفهـا خلدمـة ممدوحيه من السلاطني

لتصويـر األنـا الشـعرية والـذات املبدعـة

واخلديـوات .فلـم تقـدم أي يشء جديـد

والتـي عكسـت الصـورة النفسـية التـي

يبرزه.

عاشـها الشـاعر.يف حين نلحـظ أنـه وظف

1212وظـف الداللـة الطبيعـة يف سـياق وطنـي،

االسـتعارة ،ليعبر عن اآلخر ،نحـو تصويره

حـاول مـن خالله توعيـة الشـعب املرصي،

مليـت غمر ومـا حدث فيهـا ،واحلجـاز التي

وأخـذه احليطـة واحلـذر مـن املحتـل ،حيث

فرحـت بقـدوم املمـدوح.

أبـرز املـكان الطبيعي بشـكل واضـح ليخرب

7 .7جتلـت القوميـة العربيـة يف البعـد السـيايس

مـن خاللـه عـن عظـم اخلطب .

أكثـر مـن الوطنية ،التـي مل نعثـر عليها إال يف

1313أمـا بالنسـبة للداللـة اجلغرافية فيسـتحرض

قصيدتين أو ثلاث.

8 .8حفـل البعـد النفسي بالكثري مـن الذكريات

مـن خالهلـا حضـارة العـرب البائـدة والتي

شـعورية ،وقـد تأكد هـذا البعـد النفيس من

أماكـن جغرافيـة قديمـة مـرت يف الشـعر

ُعنـي حافـظ باسترجاعها ،كما يسـتحرض

واألحاسـيس اخلاصـة ،والـذي شـكل بؤرة

اجلاهلي للداللـة على النهوض بالشـعر من

خلال التكـرار الـذي محـل دالالت نفسـية

جديـد ،والتـأيس بالشـعراء القدمـاء.

خاجلـت الشـاعر مـن عشـق وحنين إىل

1414أمـا الداللـة الرمزيـة فقـد جـاءت تثقيفيـة

املكان.

ملعرفـة الرمـوز املقصـودة.

9 .9وظـف البعـد االجتامعـي للمـكان يف
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